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Granollers celebra el 40è Festival 
Sardanista

Granollers

La plaça de la Porxada va acollir diumenge 
la celebració del 40è Festival Sardanista de 
Granollers amb un gran èxit de participació. 
El festival recupera cada any tots els dansaires 
que han ballat en alguna colla de la ciutat. Al 

llarg del matí, es va fer un homenatge a la colla 
Àgora, que celebra 20 anys. Les altres colles 
participants al Festival van ser Som i Serem, 
La Granollerina, La Porxada, La Terra Aimada 
i les colles Espai Caixa i Casal del Centre, de 
Granollers. La interpretació musical va anar a 
càrrec de la cobla Premià, que va interpretar Els 
saltimbanquis, de Jordi Paulí, com a sardana de 
lluïment per a totes les colles participants.

S’inaugura una 
exposició dels 100 
anys de La Salle, 
a Sant Celoni
Sant Celoni

Aquest dissabte a les 7 de 
la tarda s’inaugurarà l’ex-
posició “Col·legi La Salle. 
Cent anys a Sant Celoni, 
1911-2011”, on es mostra 
l’evolució de l’escola, dels 
seus alumnes i de totes les 
activitats que s’han fet al 
seu voltant durant aquests 
anys. La mostra estarà oberta 
fins a l’11 de desembre, els 
dissabtes i feiners, excepte 
dilluns, de les 5 a les 8 del 
vespre, i diumenges i festius 
de 2/4 de 12 a 2 del migdia, i 
de les 5 a les 8 del vespre.

Festa del Bolet i 
Herbes Remeires a 
Castellterçol

Castellterçol

Castellterçol celebrarà 
aquest cap de setmana la Fes-
ta del Bolet i Herbes Remeie-
res. Dissabte es podrà visitar 
la tradicional exposició de 
bolets a la Biblioteca Muni-
cipal i tot seguit es farà la 
presentació del llibre Guia de 
plantes per a nens i nenes, de 
Ramon Pascual, amb la pre-
sència de l’escriptor Joaquim 
Carbó. Diumenge es farà una 
fira amb parades i firaires 
d’arreu de Catalunya. A més, 
es farà una degustació de 
bolets a la plaça Vella.

La coral Rosa de 
Bardissa de Canovelles 
canta a TVE

Canovelles

La coral Rosa de Bardissa, de 
Canovelles, cantarà aquest 
diumenge a la missa que 
emet TV2 des de Sant Cugat 
del Vallès, en directe a 2/4 
d’11 del matí. La formació 
està integrada per més de 40 
persones que assagen al Tea-
tre Auditori de Can Palots 
els dilluns i els dimecres a 
la tarda. També participarà 
en la trobada de corals de 
Canovelles que es farà el 
10 de desembre, juntament 
amb el Coro Rociero de Casa 
Andalucía, el Coro del Hogar 
Extremeño, la Coral del Casal 
d’Avis i la coral de l’Església 
Baptista.

Nova sessió de 
cinema en català a 
Sant Celoni

Sant Celoni

El cinema Ocine de Sant 
Celoni projectarà aquest 
dissabte la pel·lícula Arthur 
i la guerra dels mons, a 1/4 
de 5 de la tarda, al preu de 
3,50 euros. La projecció for-
ma part del Cicle de Cinema 
Infantil en Català.
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Josep Planas al restaurant Layon de Granollers l’any 1995

Granollers

El 9 NOU

Josep Planas i Tarradellas, 
ànima del restaurant Can 
Layon de Granollers, va 
morir dissabte al vespre a 
l’edat de 86 anys. Amb la 
seva mort, Granollers perd 
un dels seus restauradors 
més populars, lligat tota la 
seva vida al negoci familiar, 
situat a la plaça de la Caserna 
i amb gairebé 120 anys d’his-
tòria. 

Josep Planas era nét d’Hila-
rio Planas i Bosch, més cone-
gut com a Layon, i primer 
propietari del restaurant. 
Quan es va casar amb Elionor 
Gispert va obrir l’establi-
ment l’1 de gener de 1892. El 
primer local estava situat al 
costat de l’actual, que va ser 
ocupat per la família Planas a 
partir de 1902. Josep Planas, 
que formava part ja de la ter-
cera generació del negoci, es 
va passar tota la vida a l’edi-
fici de la plaça de la Caserna 
que acull l’establiment, on 
ja va néixer, igual que el seu 
germà i els seus dos fills. De 
dia estava a la planta baixa, 
al restaurant, mentre que 
a la nit pujava al pis, on va 
viure de ben petit. Era fill de 
Ramon Planas Gispert i de 
Josepa Tarradellas, de Moià. 

En una entrevista publica-
da fa uns anys a EL 9 NOU, 

El conegut restaurador va ser l’ànima de l’establiment durant molts anys

Mor als 86 anys Josep Planas,  
de Can Layon de Granollers

Josep Planas deia que Can 
Layon era la raó de conviure, 
de viure i de somniar seva i 
de tota la família. “Si no hem 
fet res més!”, exclamava. El 
seu fill Josep també remar-
cava aquesta setmana que 
ell havia fet sempre a la seva 
vida el que li havia agradat 
i que havia gaudit sempre 
molt amb la seva feina.

Durant tots els seus anys 

de feina, l’avi de Can Layon 
en va passar de tots colors i  
va veure passar molta gent 
pel restaurant. Planas també 
va ser un dels impulsors de la 
creació del Gremi d’Hostale-
ria del Vallès Oriental.

Tot i que ja feia uns anys 
que estava retirat, durant un 
temps Planas va continuar 
sent una autoritat a casa 
seva, assessorant, ajudant, 

suggerint o vigilant. Fins 
fa poc temps encara baixa-
va molts dies a dinar amb 
tots els treballadors i molts 
dijous esmorzava amb els 
pagesos. Quan es va retirar, 
va deixar el negoci en mans 
dels seus dos fills, en Josep, 
el xef de cuina, i en Ramon, 
el cap del menjador, que han 
hagut de tirar endavant tots 
els canvis. 

El Rebost d’en 
Portet inaugura 
les jornades 
Tarda de Tastets
Granollers

El Rebost d’en Portet de 
Granollers inaugura aquest 
divendres unes jornades de 
portes obertes a l’establi-
ment sota el nom de Tarda de 
Tastets. La jornada comença-
rà a les 5 de la tarda i tindrà 
com a objectiu gaudir de les 
explicacions del sommelier 
Pedro Casado, finalista de 
la Nariz de Oro en diverses 
ocasions. Casado parlarà de 
les qualitats del vi Les Sorts 
Blanc, del celler Masroig, 
un dels més importants de 
la comarca del Priorat, amb 
unes 500 hectàrees de vinyes 
pròpies, emparades sota 
la D.O. Montsant. També 
parlarà del vi Llavors, del 
celler La Vinyeta, un celler 
en constant experimentació, 
recerca i innovació respec-
tuosa amb el medi i el seu 
entorn a les terres de la zona 
de l’Empordà.


